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“De enige constante is verandering."  
Dat zei de Griekse filosoof Heraclitus  
al zo'n 2.500 jaar geleden. 

Hoewel het blad Op Weg (en zijn 
voorganger Kerk & Israël Onderweg) 
al decennia bestaat, verandert de 
manier waarop de abonnees het 
ontvangen nogal eens. Tot 2019 was 
het een zelfstandig blad. Daarna werd 
het verstuurd in combinatie met het 
magazine woord&weg aan ‘de andere 
kant’ van dat blad. 

Met ingang van dit jaar wordt het weer 
een beetje anders. De bladen woord&weg, 
Diakonia en Jong Protestant gaan samen 
verder in één blad, #protestant. Dit blad 
heb je ook ontvangen. De gedachte 
achter deze samenvoeging kun je 
lezen in de brief die toegevoegd is aan 
#protestant.

Op Weg is vooralsnog een zelfstandig 
magazine. Wat blijft is dat de mensen 
achter Op Weg je blijven informeren 
en inspireren op het gebied van de 
ontmoeting met het jodendom. 
Veel leesplezier gewenst!
 
ds. Jan-Maarten Goedhart 
clustermanager Begeleiding & Ontwikkeling
dienstenorganisatie Protestantse Kerk
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De vinger op de zere plek

Het is nooit genoeg en het kan altijd beter. Esther van Fenema, 

psychiater, violist en auteur, vermoedt dat ze die ‘opdracht’ heeft 

meegekregen in haar Joods-zijn. Ze noemt het zelf ‘misschien 

wat neurotisch’ maar het geeft haar veel zingeving. 

Vorig jaar las ik haar serie zomercolumns over de zeven 

hoofdzonden in Trouw, en ik zag en hoorde haar een paar keer 

in een tv- of radioprogramma waarin om haar commentaar 

werd gevraagd. Het viel me op dat ze, heel kalm, de vinger 

op de zere plek durft te leggen als het gaat om hedendaagse 

maatschappelijke problemen. 

Haar columns zijn in de loop van de tijd wat milder geworden, 

omdat ze meer ophef krijgt als ze scherper is. Dat gaat voorbij 

aan haar doel: in gesprek gaan.

Janet van Dijk  
interviewde psychiater 
en violiste Esther van 
Fenema over Joods-
zijn en opstaan tegen 
antisemitisme4
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Psychiater, violist en auteur Esther 

van Fenema (1970) schrijft regelmatig 

opiniestukken in landelijke dagbladen 

en is gastcolumnist voor Trouw. Over 

haar Joods-zijn is ze open. Haar doel: 

uitnodigen tot discussie.
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Tekst: Janet van Dijk Beeld: Rick Keus

“Ik wil uitnodigen  
tot discussie”

I n terv iew met  psych ia ter  en  v io l is te  es ther  van  Fenema

Je stelt maatschappelijke 
problemen onverbloemd aan de 
kaak. Vanwaar die drang om de 
vinger op de zere plek te leggen? 

“Ik vind het noodzaak dat het gebeurt, 
meer mensen zouden dat moeten doen. De 
realiteit onder ogen zien en deze met elkaar 
benoemen is de eerste stap in het met elkaar 
kunnen samenleven. Het doel van mijn 
columns is: uitnodigen tot discussie, samen 
met anderen nadenken over de realiteit van  
vandaag en welke gevoelens die met zich mee 
kan brengen. En dat lukt, mijn columns  
leveren media-aandacht op. Ik word weleens 
uitgenodigd voor bijvoorbeeld het radio-
programma Dit is de dag van de EO.

Omdat ik milder ben gaan schrijven, 
krijg ik de laatste tijd leukere reacties op 
mijn columns. Ik zou soms wel scherper 
willen zijn, maar dan komt er meer ophef 
en dat gaat voorbij aan mijn doel.” 

Wat zie jij als het grootste 
maatschappelijke probleem  
van deze tijd?

“Dat zit voor mij sterk in de hoek van 
het consumentisme. Eind jaren zestig was 
het hoogste doel dat we ons als individuen 
moesten kunnen verwezenlijken. In mijn 
laatste column in de serie1 over de zeven 
hoofdzonden in Trouw noemde ik ‘vacuüm’, 
leegheid, als typische hoofdzonde van deze 
tijd. De burger die een chronisch gevoel van 

leegte ervaart, losgeweekt als hij is uit gemeenschap, geloofsover-
tuiging, zuil. Ik zie daar als psychiater veel lijdensdruk uit voortkomen. 
Mensen verwachten de verlossing uit deze leegte van buiten, en niet 
van binnenuit.”

Hoe belangrijk vind je het dat mensen weten dat je 
Joods bent?

“Ik ben daar heel open over. Ik vind het belangrijk dat het niet 
in een taboesfeer ligt. Van mijn moeder heb ik het gevoel van trots 

om mijn Joods-zijn. Aan de 
ene kant had het iets van 
schaamte, van angst, iets 
wat je eigenlijk niet mag 
vertellen. Aan de andere 
kant was er een soort on-
verholen trots op. Zelf voel 
ik hierin absoluut geen angst. 
Integendeel, het maakt me 
juist daadkrachtig.” 

Is jouw Joods-zijn iets cultureels, of meer iets in je denken?
“Het is allebei. Ik vind het culturele leuk, zoals een mooi gedekte 

tafel op vrijdagavond. En als ik uitgenodigd word voor een joods 
feest schuif ik graag aan. Uit mezelf zou ik daar niet zo gauw iets 
mee doen, ik ben niet erg ritueel ingesteld.

Ik denk ook aan bepaalde accenten in het omgaan met elkaar. 
Of het nou gaat over relativering door een speciaal soort humor, of 
het accent op leren, studeren, lernen, dat zijn zaken die ik herken. 
Het lernen houdt nooit op. Dat is ook hoe ik ben opgevoed. Dat heb 
ik omarmd, omdat ik er veel uit haal aan zingeving en bestaansrecht. 
Maar of ik dat heb meegekregen vanuit het gezin of vanuit de Joodse 
cultuur vind ik moeilijk uit elkaar te halen. Het Joods-zijn heeft ook 
in mijn werk als psychiater invloed. Ik heb af en toe contact met 

L e e g h e i d  z i e  i k 

a l s  h o o f d z o n d e 

v a n  d e z e  t i j d
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Hoe urgent vind je het om in het geweer te 
komen tegen antisemitisme?

“Erg urgent. Ik sta er versteld van hoe makkelijk anti-
semitisme wordt gebezigd, bijvoorbeeld in demonstraties 
als Black Lives Matter. Het maakt me razend. Daar moeten 
we hard tegen optreden, het niet als vanzelfsprekend be-
schouwen. Ik twijfel nog wel hoe we in het kader van het 
vaccinatiedebat moeten zien dat er een link wordt gelegd 
tussen omgaan met niet-gevaccineerden en de Holocaust. 

Als het gaat om de spreekkoren in voetbalstadions 
gaat het natuurlijk ook om baldadigheid. Maar het is zo’n 
complex vraagstuk dat het wel van belang is te zeggen 
waar het mee te maken heeft. We moeten niet direct al die 
jongeren aanhouden, maar wel een signaal blijven afgeven. 
Zoals die jongeren op Urk die een concentratiekampje 
naspelen met een slachtoffer in gestreepte pyjama. Het 
is goed dat daartegen wordt opgetreden en dat men met 
deze jongeren in gesprek gaat.”

Dat deed rabbijn Lody van de Kamp ook nadat 
hij in Amsterdam werd uitgejouwd door 
Marokkaanse jongeren. 

“Als samenleving kunnen we daarvan leren dat het 
gaat om de combinatie van begrenzen waar nodig en in 
gesprek waar mogelijk. Alleen maar streng zijn en straffen 
gaat niet werken. Als mensen elkaar een-op-een ontmoeten 
gaan ze een beetje van elkaar houden. Dat doorbreekt het 
denken in frames en in groepen tegenover elkaar.”

Kan de kerk hierin een rol spelen?
“Dat vind ik een lastige vraag. Ik heb de laatste tijd 

gesprekken gehad met Herman Koetsveld, de dominee van 
de Westerkerk, en met predikant en schrijver Joël Boertjens, 
uit de evangelische hoek. Prominente voorgangers in  
Amsterdam die worstelen met de vraag welke voortrekkers-
functie zij zouden kunnen hebben, hoe ze ervoor zorgen 
dat ze jongeren blijven aanspreken. Hoe gekleurd word 
je als je uitspraken doet over antisemitisme, is hun vraag. 
Het nadenken daarover is nog erg in ontwikkeling.

Ik kwam met Herman Koetsveld in aanraking omdat ik 
in een van de zomercolumns in Trouw iets had geschreven 
over dominees in een negatieve rol. Hij mailde me daarover. 
Ik vond het fijn om langs te komen, dat praat wat makkelijker. 
Dat is wat ik zoek: dialoog, discussie. Ik draag er graag aan bij.”

Meer informatie: esthervanfenema.nl

een Joodse psychiater, en ik merk dat er een bepaalde overeen-
komst in stijl is. Maar ik vind het lastig te verwoorden hoe het 
precies een rol speelt.” 

Schrijver Leon de Winter zei in een uitzending van 
‘Café Weltschmerz’ 2 dat er iets in de Joodse traditie 
zit waardoor je weet dat je een opdracht hebt.

“Dat is misschien wel een van die aspecten. Als ik het zou 
willen omschrijven kom ik erop uit dat het nooit genoeg is, dat 
het altijd beter kan. Dat komt neurotisch over, maar het heeft 
ook iets moois. Streven naar het hogere, het betere, proberen 
jezelf te overstijgen.

Een hoger doel hebben is over het algemeen een prettig 
gevoel, het geeft veel zingeving. Aan de andere kant is het ook 
belastend. Als het soms wat minder voorspoedig gaat of als het  
allemaal wat gewoontjes is, kun je het gevoel hebben dat je faalt. 
Maar die keerzijde is minder aanwezig dan het prettige gevoel 
dat het geeft. Het is ook een drijvende kracht achter veel dingen.”

Hoe heb je weleens met antisemitisme te maken?
“Ik heb er niet echt mee te maken, behalve dat mensen 

soms op de sociale media onaardige dingen zeggen. Maar de 
dreigingen en de aanslagen in de samenleving raken me. Zoals 
bijvoorbeeld de aanslagen op het koosjere restaurant HaCarmel 
in Amsterdam. Na de eerste aanslag heb ik daar demonstratief 
gegeten, ben ik met de eigenaar op de foto gegaan en heb dat 
gepost op de sociale media. Aan allerlei kanten van het spectrum 
zie ik dat mensen daar akelige dingen over zeggen, van de 
jongeren van Forum voor Democratie tot moslimjongeren. Het 
maakt niet uit waar het vandaan komt, ik ben er gevoelig voor 
en het raakt me.”

e e n  h o g e r  d o e l  h e b b e n  i s  e e n  

d r i j v e n d e  k r a c h t  a c h t e r  v e e l  d i n g e n

1   Gepubliceerd in de zomer van 2021.

2   ‘Café Weltschmerz’ is een multimediaal platform voor interviews 

en discussies over actuele maatschappelijke thema’s. Uitzendingen 

vinden plaats via YouTube of cafeweltschmerz.nl
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Afdalen in ons 
eigen innerlijk

 7Tekst: Kick Bras, emeritus predikant en auteur Beeld: PR Singer Laren

lsa Berg (1877-1942) was een Joods-Duits-Nederlandse 
kunstschilderes die wordt gerekend tot de Bergense 
School. Ze was getrouwd met de Joods-Nederlandse 
kunstschilder en graficus Mommie Schwarz. Beiden 
zijn in 1942 in het concentratiekamp Auschwitz om 
het leven gebracht. Elsa wordt wel gerekend tot de 
Bergense school, maar haar werk is zo gevarieerd dat 
ze eigenlijk niet echt bij een stroming hoort. In Bergen 
maakte ze een schilderij van de vijver bij de buitenplaats 
Het Oude Hof. Hier zien we de weerspiegeling van 
het huis en de bomen in de vijver. Elsa Berg noemde 
het schilderij De mystieke vijver. Het is een prachtig 
doek, dat hangt in het Singer te Laren. Het kan je echt 
aan het mijmeren brengen. Die geheimzinnige vijver, 
waarin wij door de weerspiegeling veel meer van het 
huis zien dan we boven de vijver kunnen waarnemen, 
is fascinerend. Weerspiegeling is een fenomeen dat 
ons natuurlijke gezicht verstoort en dat onder en 
boven met elkaar verbindt. Dit schilderij roept in de 
aardse werkelijkheid een verborgen diepte op. Als je 
hier aandachtig naar kijkt, voel je je opgenomen in een 
mysterieuze eenheid met een transcendente diepte. 
Instinctief hebben we de neiging om God boven ons te 
zoeken. We heffen de ogen en soms ook de handen ten 
hemel als we gaan bidden. Maar we zouden misschien 
eens wat vaker moeten afdalen in ons eigen innerlijk. 
Dan zouden we daar, in de diepte, de aanwezigheid 
van de Levende kunnen ervaren. Zoals die andere 
Joodse vrouw, Etty Hillesum, van wie dit jaar een 
biografie verschijnt, het schrijft: “Binnen in mij zit een 
heel diepe put. Daarin zit God.” •

e

Elsa Berg, Mystieke vijver, 1915, olieverf op doek.

De redactie bedankt 

Anne Marijke Spijkerboer 

hartelijk voor haar 

bijdragen aan dit blad 

in de afgelopen ruim 

zeven jaar, met name 

voor haar artikelen 

op het gebied van de 

beeldende kunst. 

Kick Bras neemt dit 

stokje van haar over.
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Tekst: Eric Citroen Beeld: Eric Citroen en Lima Fotografie

De verhalen opgepoetst

Vanuit barmhartigheid
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig plaatst al vele jaren  

struikelstenen door heel Europa. “In totaal liggen er momenteel  
in Gouda 298 stenen, op 81 plekken. Uiteindelijk moeten we naar 
388 Stolpersteine. Dat is driekwart van de toenmalige Joodse bevol-
king in Gouda”, licht Soesja Citroen toe. Citroen raakte door haar 
familiegeschiedenis sterk betrokken bij het project van de Stol-
persteine. Haar grootvader Hartog Citroen kwam als een van de 
weinige overlevenden terug uit Auschwitz. Soesja tekende in Hier 
woonden. Stolpersteine Gouda de verhalen op achter de namen die op 
de stenen zijn vermeld. Alleen al de selectie is een lastig punt, geeft 
ze aan. “Zo was er een meisje dat maar heel kort op een adres heeft 
gewoond. Maar ik vind dat je haar ook moet meetellen, net als die 
ene vrouw die nadat ze getrouwd was binnen enkele dagen op de 
trein werd gezet. Het is denken vanuit barmhartigheid.’’  
Soesja Citroen is bestuurslid van het Gouds Metaheerhuis (zie kader) 
dat de joodse geschiedenis van Gouda bewaakt, en ze is de drijvende 
kracht achter de plaatsing van Stolpersteine. Ze selecteert, coördi-
neert, zoekt de geschiedenis uit, schrijft verhalen en houdt contact 
met de families. 

wegkijken
Citroen is niet de enige stadgenoot die zich sterk maakt voor 

het bewaren van het joodse erfgoed. Bert van der Togt: “Gouda 
heeft in het verleden veel predikanten gekend die zich veel gelegen 
lieten aan de relatie kerk en Israël. Henk van Itterzon, Hette Abma 
van de Sint-Janskerk en Simon Schoon van De Veste die in Nes 
Ammin in Israël heeft gewoond.” Citroen: “Dominee Van Itterzon 
heeft ervoor gezorgd dat wat er gebeurd is met de Goudse Joden 
in de oorlog eindelijk op papier kwam. Juist het opschrijven van 
verhalen is zo belangrijk. Ik merkte dat de mensen die een ander 
hielpen een sterk geloof hadden, een sterk gevoel van rechtvaardig-
heid. Het moést voor hen gebeuren. Dat raakte me.” 

Op veel plekken in ons land liggen Stolpersteine of struikelstenen1. Ook in Gouda.  

Een poetsactie in die stad door tientallen kerkelijke vrijwilligers bracht het gesprek op gang.

Het initiatief voor de actie ontstond begin vorig jaar, vertelt 
emeritus predikant Bert van der Togt. “Mijn vrouw en ik horen bij 
de Westerkerk in Gouda, in de wijk Korte Akkeren. Het was me 
opgevallen dat daar Stolpersteine liggen. Ik heb een brief geschreven 
naar de wijkkerkenraad: zou het niet mooi zijn om in het kader  
van de verhouding tussen kerk en Israël de Stolpersteine in de wijk 
op te poetsen? Zodat de stenen meer opvallen en de mensen het 
verhaal erachter niet vergeten? Dat vond de kerkenraad een mooi 
idee, en meteen werd mij gevraagd voor de organisatie te zorgen.  
Ik wilde die actie dan wel breder opzetten en tegelijk gebruikmaken  
van het boek Hier woonden van jazz-zangeres en -componiste Soesja 
Citroen dat net verschenen was. Dat bevatte een inlegvel met 
adressen van stenen. Via een oproep in het kerkblad kwam een groot 
aantal vrijwilligers beschikbaar die in hun omgeving stenen wilden 
poetsen.” Het poetsen vond uiteindelijk plaats ter gelegenheid van 
Auschwitz Memorial Day in januari en de Dodenherdenking op 4 mei. 

Sto lperste ine  in  gouda

Emeritus predikant Bert van der Togt en Soesja Citroen.
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Citroen werd bij het schrijven geconfronteerd met veel politie-
dossiers. “Vreselijk. Dan denk je: hoe is het mogelijk? Hoe er werd 
weggekeken toen mensen door de politie uit hun huizen werden 
gehaald. Het ontroert me enorm als ik lees hoe mensen die geholpen 
hebben, hun leven in de waagschaal stelden met gevaar voor het 
eigen gezin.” 

waardering
Terug naar de poetsactie. Van der Togt: “We hebben het poetsen 

verdeeld over een paar dagen. Met de instructie van Soesja2 zijn 
we aan de gang gegaan. Alle vrijwilligers meldden dat ze op straat 
leuke gesprekken hadden en dat hun actie erg werd gewaardeerd. 
Iedereen is geïnteresseerd in zo’n steen en wat ermee gebeurt.” 

Hij hoopt dat de actie jaarlijks kan worden voortgezet, “bij-
voorbeeld rond Auschwitz Memorial Day op 31 januari of rond de 
Dodenherdenking bij het Metaheerhuis aan de Oosthaven, waar  
64 Stolpersteine liggen.”

Eric Citroen is medewerker gemeentecontacten bij de dienstenorganisatie van 

de Protestantse Kerk. Hij is hbo-theoloog en verhalenverteller (ericcitroen.nl)

Stolpersteine

Godlof

hun namen worden gered

keren terug in de stad

waar zij woonden

de weggevoerden

in de straat waar hun huis staat

in de stoep waar hun voetstap ligt

zal hun leven

en 

na de wegvoering

ook hun niet-meer-leven

leesbaar zijn

leesbaar voor ieder

die daar even stil zal staan

stil zal zijn

in hun namen keren zij weer

Inez Meter, 2011

Inez Meter was stadsdichteres van Gouda in 2003. 

Bron: goudsmetaheerhuis.nl/stolpersteine-

door-inez-meter/

1   Keitjes met een messing bovenlaag met daarin de namen gegraveerd van Joden 

die in de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden gehaald en vermoord in 

de nazikampen.

2   Schoonmaakinstructie Stolpersteine Gouda:

  -  de stenen met een vegertje (borstel) ontdoen van gruis om krassen te voorkomen

 - de stenen eerst met water en azijn schoonmaken en drogen

  -  wat poetsmiddel voor kopermessing (bijvoorbeeld Brasso koperglans) op een 

doekje doen en aanbrengen

 -  poetsmiddel een minuut laten drogen; daarna poetsen en het poetsmiddel 

afvegen met een schone doek

 - eventueel naspoelen met schoon water.

Metaheerhuis
De plaatsing van de Stolpersteine is ondergebracht bij 

de Stichting Gouds Metaheerhuis. Dat beheert het nog 

bestaande Metaheerhuis (‘huis der reiniging’) ter herinnering 

aan de in de oorlog omgebrachte Goudse Joden. De 

stichting biedt onder meer voorlichting, gastlessen en 

rondwandelingen langs Joodse monumenten.

nr. 3 • Februari 2022

9



“Ik begrijp het nieuwe Testament nu beter”

“Mijn eerste ervaring met het jodendom was een bezoek  

aan een synagoge toen ik op de pabo zat. Daar werd de belang-

stelling gewekt voor waar ik me nu graag mee bezighoud, de 

bestudering van het jodendom. Wat ik zo bijzonder vind is dat 

het leven van veel joden in het teken van hun geloof staat. Dat 

trekt als zuurdesem door hun hele leven. 

Denk maar aan het vieren van de sabbat of 

de joodse feesten. Alles heeft een betekenis 

en is met rituelen omkleed. In het christen-

dom is dit minder expliciet, veel mensen 

weten nauwelijks de betekenis van feesten 

als Hemelvaart en Pinksteren. 

Ik heb een paar keer een seidermaaltijd 

meegemaakt, ik mocht daar voorlezen.  

Een bijzondere belevenis. De maaltijd wordt  

gebruikt volgens een vaste orde die uit 

vijftien stappen bestaat. Alle ingrediënten hebben een betekenis. 

De deur wordt opengezet zodat de profeet Elia kan binnenkomen. 

Een en al symboliek, ik vond het geweldig. 

Ik verdiep me daar graag in, ik heb een heel bibliotheekje 

met joodse boeken. Boeken over joodse riten en symbolen, 

boeken met verhalen uit de joodse traditie, een boek over de 

joodse feestdagen, een boek met joodse wijsheden, noem maar 

op. Ik neem ze vaak ter hand en zoek graag dingen uit, ik wil 

graag de betekenis van dingen weten. Ik werk als inval-leerkracht 

op basisscholen en zeg tegen de kinderen altijd dat ze zich 

moeten afvragen waar een verhaal vandaan komt en wat het 

betekent. Daar word je wijzer van. Ook als lector gedraag ik 

me soms als leerkracht. Bij Schriftlezingen verzorg ik soms een 

inleiding waarbij ik ook de joodse wortels van de lezing betrek. 

Door het bestuderen van het jodendom heb ik een beter 

begrip gekregen van de verhalen in het Nieuwe Testament. Met 

de kennis die ik heb opgedaan, zou ik graag een serie artikelen 

schrijven, in het kerkblad bijvoorbeeld. Dan kan ik die kennis 

doorgeven aan de lezers. Het draagt bij aan begrip voor wat de 

Bijbel ons wil vertellen.”

Geraakt door het jodendom Tekst: Janet van Dijk

Veel mensen worden geraakt door het jodendom. Door de geschiedenis van het 

Joodse volk, door het joodse geloof, door hun band met Israël, door de ontmoeting 

met Joden in hun omgeving of door de kennismaking met de rijke Joodse cultuur. 

Hoe is dat voor Sjerp Vormeer (65), lid van de liturgische werkgroep en lector in de 

Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten?

Schriftrollen in een niet-Hebreeuwse taal 
zijn geschikt volgens de misjna. Een andere 
rabbijn zegt dat alleen een Griekstalige 
Tenach koosjer is op grond van Genesis 9:27. 
De letterlijke uitleg ziet hier een zegen van 
(gebieds)uitbreiding voor Jafet en dit is ook 
een gebruikelijke christelijke vertaling. De 
Babylonische Talmoed verbindt het echter 
ook met het Hebreeuws voor ‘mooi’ (jafeh/
Jafet). De schoonheid van Jafet – het Grieks 
als mooiste taal van Jafets nakomelingen 
(Genesis 10:2) – zal zich uitbreiden tot de 
tenten van Sem, de synagoges en leerhuizen 
waar het Grieks zal ‘wonen’ in de Tenach die 
in deze taal geschreven is (de Septuaginta?). 
Gebiedsuitbreiding gaat in deze uitleg ook 
gepaard met verspreiding van Jafets cultuur 
en taal. In Israëlische bronnen wordt een 
Griekse Tora verboden. Maimonides stelt 
dat oud-Grieks niet meer wordt gebruikt  
en verbasterd is; daarom wordt de Tora 
alleen in het Hebreeuws geschreven. Veel 
rabbijnen geven bovendien de voorkeur aan 
het Aramees als vertaaltaal. Later verschenen  
ook Arabische, (Judeo-)Spaanse en Jiddische 
vertalingen. In de moderne tijd worden 
moderne vertalingen in de landstaal een 
discussiepunt tussen vrijzinnige en orthodoxe 
Joden. De orthodoxie is om verschillende 
redenen kritisch over de eerdere NBV en 
blijft eigen vertalingen gebruiken, zoals die 
van Dasberg en de vooroorlogse Vredenburg 
en Onderwijzer. Of de verbeterde NBV21 in 
deze kringen gebruikt gaat worden is dus 
de vraag …

Tekst: Leo Mock

Leo Mock (1968) is docent Judaïca aan de Tilburg 

University, adviseur en columnist.

wordt de nBV  
ook in Joodse kring 
gebruikt?

10 • Een vraag aan Leo

Sjerp Vormeer

op weg - ontmoeting met het jodendom
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Als op school het verhaal van Rebekka wordt uitgespeeld, 
zijn er, althans in het eerste bedrijf, mooie rollen uit te delen: 
de knecht van Abraham, die erop uittrekt om een vrouw voor 
Isaak te vinden en daar is ze, Rebekka, attent en behulpzaam, 
en ja hoor, Isaak gaat van haar houden (Genesis 24). 

Sara spelen lijkt een minder aantrekkelijke rol. Ze ís al  
getrouwd en bovendien lijdt zij onder haar kinderloosheid. 
Hoe speel je zo’n rol, als je moet zeggen: “Had ik maar een 
zoon! Een klein jongetje, met zwarte krullen en wijs en ver-
standig, om zijn handje vast te houden en stapje voor stapje 
over de tuinpaden te lopen.”1 En hoe kijk je als je slavin – op 
jouw initiatief zwanger van je man, zich arrogant gaat gedragen? 
Zwijgt je man dan of komt hij voor je op? Laat jij je slavin haar 
misbruik van macht voelen door haar werkjes te laten doen, 
zoals emmers water en handdoeken naar het badhuis dragen?2 
Hoe reageer je als je slavin vervolgens wegloopt, maar niet lang 
daarna, God mag weten waardoor, weer terugkeert (Genesis 16)? 

een groot feest
Wat zeg je als je man, jaren later, een groot feest geeft 

omdat de zoon die je gekregen hebt, Isaak, van de borst ge-
nomen wordt: jij blij, iedereen blij, en als je dan zou zien dat 
de zoon van je slavin, inmiddels een tiener, onverhoeds een 
pijl afschiet op jouw peutertje? Hij doet alsof het maar een 
grap was (Spreuken 26:18-19)3, maar jij bent geraakt tot in het 
diepst van je ziel: “Jaag dat dienstmeisje weg met haar zoon.” 
Je man wil dat niet, hij is de vader van de jongen, heel pijnlijk 
allemaal, maar dan krijgt je man te horen: “Wat Sara ook tegen 
je zegt, hoor naar haar stem” (Genesis 21:12). 

de joodse traditie
Sara mag misschien niet zo aardig overkomen, in de joodse  

traditie is Abrahams gezag ondergeschikt aan dat van Sara. 
Hoewel Abraham een profeet is (Genesis 20:7), geeft hij op 
beslissende momenten gehoor aan Sara’s stem. Met Abraham 
uit Oer getogen, houdt zij de blik gericht op de toekomst. Rasji 
(1040-1105) onderstreept de uitleg dat in haar stem de Heilige 
Geest doorklinkt.4 

Sara is de enige vrouw in de Bijbel van wie we horen hoe oud  
zij is geworden: 127 jaar (Genesis 23:1). Toeval? Of een eerbetoon 
aan een vrouw met een sterk karakter (Spreuken 31:10-31)? •

1  Geïnspireerd op het gedicht ‘Akara/Kinderloos’ (1927/28) van de dichteres 

Rachel (1890-1931). 

2 Genesis Rabba 45:6

3 Genesis Rabba 53:11

4 Genesis Rabba 45:2 (midrasj/datering: 400-500)

Sara’s sterke 
karakter

Tekst: Kees Schakel Beeld: Marc Chagall, ‘Sarah et Hagar’, 1956  

Bron: © Comité Marc Chagall c/o Pictoright Amsterdam 2022

Sara, de vrouw van Abraham, komt er 
doorgaans niet zo goed vanaf. Zij is het 
toch die Hagar en Ismaël wegstuurt?

Een schets van personen of situaties 

uit de Bijbel vanuit joods perspectief. 
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12 • Gedicht Tekst: Avraham Chalfi (Israëlisch dichter, 1904-1980) Beeld: @Fizkes | Dreamstime.com

Jij hebt verdriet  
Jij hebt verdriet en ik heb verdriet,

het is te zien aan je ogen.

Kom, vrouw, laten we op deze gekke dag 

ieder met onze pijn aan tafel gaan. 

We gaan zitten, praten over van alles en nog wat, 

over een eiland dat wegzinkt in ’t water, 

over Adam, onze vader, over Eva, onze moeder, 

en over engelen in de hemel. 

En als er geen engelen zijn, ze niet meer bestaan, 

zal ’t gesprek opnieuw over Eva en Adam gaan.

op weg - ontmoeting met het jodendom
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Sidra pekoedee
De parasja draagt de naam ‘Het getelde’. Er wordt 

immers zorgvuldig nota genomen van alle(r) bijdragen  
aan de eredienst van de in te wijden tabernakel. Uitleggers 
hebben erop gewezen dat dit woord voor ‘tellen’ ook 
gebruikt wordt aan het begin van Exodus, waar God 
bij de braamstruik nadrukkelijk aangeeft dat Hij ‘nota 
genomen’ heeft van het lijden der Israëlieten (Exodus 
3:16). Daarmee is een cirkel rond: wat begon in de 
woestijn en slavernij aan Farao, mondt nu uit in een 
heiligdom en de dienst aan God.

Lucas 4:1-13, de evangelielezing van de kerk op de 
eerste zondag van de Veertigdagentijd, 6 maart, heeft 
eveneens beide kanten in zich: de verzoekingen van  
Jezus beginnen immers in de woestijn, en monden uit 
bij de tempel. Centraal staat hierbij voor Jezus: het  
dienen van God, en niet van de boze (Lukas 4:7).

In Exodus was het Besaleël, die gemachtigd was 
het gerei voor de dienst aan God te vervaardigen. Hij 
was ‘vervuld met de Geest’ (Exodus 35:31). Ook van Jezus 
lezen we dat ‘de Geest hem leidde’ (Lukas 4:1).

Besaleël, de ontwerper van het eerste heiligdom 
– zijn naam luidt letterlijk en veelzeggend: be-tsel-El: 
‘in de schaduw Gods’. In dit licht is het opvallend dat, 
terwijl Jezus zich op het latere heiligdom (de tempel, 
waarover gesproken wordt in de synagogale haftara- 
lezing) bevindt, de verzoeker verzen uit Psalm 91 citeert, 
waarvan – zoals oplettende lezers weten – de aanhef  
luidt: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste 
woont, zal overnachten in de scháduw van de Ontzag-
wekkende” (Psalm 91:1).

Het is veelzeggend dat de boze – juist bij het Gods-
huis – deze woorden achterwege laat.

Jezus kent ze echter maar al te goed, en besluit  
– à la Besaleël – niet te wijken van de dienst aan God, 
maar te vernachten in Diens beloftevolle schaduw.

Tekst: ds. Bart Trouwborst

Bart Trouwborst is gemeentepredikant te Nieuwleusen.  

Hij neemt deze rubriek eenmalig over van Bart Gijsbertsen.

UitgelichtTekst: Kees Schakel

Schriftlezingen op Sabbat en feest- en treurdagen in de synagoge

Een echo uit de synagoge14 •

 F e B r u a r I  2 0 2 2
26 feb    wajakheel - En hij liet samenkomen.  

Exodus 35:1 - 38:20; Exodus 30:11-16; 2 Koningen 12:1-17

 M a a r T  2 0 2 2
5 mrt    Pekoedee - De berekeningen.  

Exodus 38:21 - 40:38; 1 Koningen 7:51 - 8:21

12 mrt    wajikra - En Hij riep.  
Leviticus 1:1 - 5:26; Deuteronomium 25:17-19;  
1 Samuël 15:2-34

17 mrt    Poeriem - Lotenfeest.  
Exodus 17:8-16

19 mrt   Tsav - Gebied.  
Leviticus 6:1 - 8:36; Jeremia 7:21 - 8:3; 9:22-23

26 mrt Sjemini - Achtste.

  Leviticus 9:1 - 11:47; Numeri 19:1-22;  
Ezechiël 36:16-38

 a p r I L  2 0 2 2
2 apr   Tazria - Zij geeft zaad.  

Leviticus 12:1 - 13:59; Exodus 12:1-20;  
Ezechiël 45:16 - 46:18

9 apr    Metsora - ‘Melaatse’.  
Leviticus 14:1 - 15:33; 2 Koningen 7:3-20

16 apr   Pesach eerste dag  
Exodus 12:21-51; Numeri 28:19-25; Jozua 5:2 - 6:1

17 apr    Pesach tweede dag  
Leviticus 22:26 - 23:44; Numeri 28:19-25;  
2 Koningen 23:1-9; 21-25

22 apr   Pesach zevende dag  
Exodus 13:17 - 15:26; Numeri 28:19-25; 2 Samuël 22:1-51

23 apr   Pesach achtste dag  
Deuteronomium 14:22 - 16:17; Numeri 28:19-25;  
Jesaja 10:32 - 12:6

op weg - ontmoeting met het jodendom

In ‘Een echo uit de synagoge’ legt Kees Schakel het leesrooster van de 

kerk naast dat van de synagoge. Eerst worden de datum en de naam 

van de sabbat genoemd (plus vertaling), voorafgaand aan de zondag. 

Daaronder staat de doorgaande lezing uit de boeken van Mozes  

(de sidra van de week), gevolgd door de aansluitende profetenlezing 

(de haftara). In ‘Uitgelicht’ kiest Bart Gijsbertsen één van de zondagen 

uit waarbij hij het verband met de synagogale lezingen verheldert.

 Dit leesrooster is in z’n geheel te vinden op  

protestantsekerk.nl/leesroosters



Tot en met 14 mei is in Museum Sjoel Elburg de tentoonstelling L’Chaim!  
Cijfers, letters en symbolen van Axel Veenendaal te zien. L’Chaim! staat voor een 
toost op het leven, gezondheid en iemands welzijn. 

De autodidactische, veelzijdige kunstenaar Axel Veenendaal resideert in Atelier Axel in 
Leusden. Sinds 2007 maakt hij schilderijen met joodse thema’s, geïnspireerd door de familie 
van zijn joodse vrouw. Hij noemt dit werk zijn Jewish Related Paintings. Het zijn impressies bij 
de Klaagmuur, portretten, woestijnlandschappen en symbolen als de Magen David (Davidsster) 
en Hebreeuwse letters en woorden. In Museum Sjoel Elburg is een deel van zijn joodse 
collectie te zien. Bekend ruimtelijk werk van Veenendaal zijn de granaatappels (foto),  
onder andere gemaakt van glasfiber, composiet en zink. 

Meer informatie: sjoelelburg.nl of telefoon (0525) 68 55 64.

Tentoonstelling L’Chaim! 
Cijfers, letters en symbolen
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Deel de synagoge-
lezing in de kerk!

Deel de synagogelezing in de kerk! 
Waarom? Alleen al om het feit dat je bij de 
lezing zegt: “Dit werd gisteren ook in de 
synagoge gelezen.” Er wordt veel gesproken 
in de media over de joods-christelijke cultuur 
en in de kerken wordt hoog opgegeven van  
hun Joodse wortels, maar dat er elke zater-
dag – sabbat – een viering is met een bijbel-
lezing die wij ook kennen, zit niet in het 
systeem van veel kerkgangers. Het noemen 
hiervan geeft even een ‘o ja’-moment van 
verbinding. We delen dezelfde Bijbel.

Zo leg ik ook de bijbelverhalen uit. En 
deed Jezus niet hetzelfde? Hij legde uit  
wat al bekend was. Je zou dat ook een ‘o ja’- 
herinneringsmoment kunnen noemen. Er 
staat zoveel in de Joodse bijbel/Tenach/
Oude Testament: wijsheid, dichtkunst, 
spannende verhalen, maar vooral een oproep 

Annemarie Hagoort is predikant van de 

Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.

Tekst: Annemarie Hagoort

hoe je samen in vrede kunt leven door op te 
komen voor wie dat op dat moment niet kan. 

Ons ‘Nieuwe Testament’ zie ik als een 
uitleg bij het ‘Oude Testament’. 

Als voorbereiding op een dienst lees 
ik de wekelijkse uitleg van de sidra die ik 
op de computer ontvang van het Levisson 
Instituut1. Ook lees ik de uitleg ervan in 
boeken. Ik haal er altijd wel iets verrassends 
uit. In de kerkdienst lees ik een enkele keer 
een tekst uit de betreffende sidra. Zo kon ik 
24 oktober bij ‘de gelijkenis van het verloren 
muntje’ (één muntje van de tien) mooi het 
gedeelte lezen uit Wajera (Genesis 18) over 
de zoektocht naar tien rechtvaardigen in 
Sodom. •

1  Abonneren op deze mails is mogelijk via  

levisson.nl/toralezingen

Kort bericht



Westerborkpad

Een van de langeafstandwandelingen (LAW) heeft een 

bijzondere markering: een prikkeldraad-detail (het logo van 

Herinneringskamp Westerbork) in het bekende rood-witte teken. 

LAW nummer 15 is het Westerborkpad. In het spoor van de 

Jodenvervolging. Van Amsterdam naar Hooghalen 342 km.

Vrijwel alle wandelingen – zoals ze beschreven zijn in 

de bijbehorende boekjes – kun je in twee richtingen lopen. 

Het Westerborkpad nadrukkelijk niet. “Er is bewust voor 

gekozen het pad slechts in één richting te markeren en 

wel van de Hollandsche Schouwburg (in Amsterdam) naar 

Kamp Westerbork, want velen zijn gedeporteerd naar Kamp 

Westerbork en slechts enkelen keerden terug.” De route volgt 

zoveel mogelijk de spoorlijn.

Je loopt langs allerlei historische plaatsen, waar joden – 

vaak sinds eeuwen – leefden en waar dat leven in de Tweede  

Wereldoorlog ernstig verstoord werd. Toch wil het Westerborkpad 

geen herinneringspad zijn, maar nadrukkelijk een bezinningspad. 

“Door niet alleen – al lopend – stil te staan bij een inktzwarte 

periode uit onze geschiedenis, maar vooral door de ervaringen 

tijdens de wandeling te gebruiken voor reflectie.”

De wandelgids geeft algemene informatie over de Joden-

vervolging en specifieke informatie bij allerlei gemarkeerde 

historische plaatsen. Dat gebeurt op de gebruikelijke manier:  

op de linkerpagina staat een helder gekleurd kaartje, op de 

rechter de routebeschrijving en de informatie.

Op de website westerborkluisterpad.nl vind je – parallel 

aan de route – veel audioverhalen die je tocht extra verdieping 

kunnen geven. Meer informatie: wandelnet.nl/westerborkpad

Tekst: Floor Barnhoorn

Joods worden in Nederland

Het is vaak een zwaar proces als je Joods wilt worden in 

ons land. In het boek Joods worden in Nederland laat rabbijn 

Hannah Nathans twintig mensen aan het woord die de gioer 

(‘bekering’) hebben doorlopen. Hoe beleefden zij hun proces 

om Joods te worden? Nathans onderging zelf meer dan twintig 

jaar geleden het bekeringsproces en deed er promotieonder-

zoek naar. 

Aan de twintig portretten – die goed de verschillende 

motieven om Joods te willen worden weergeven – gaat een 

hoofdstuk vooraf met interessante feiten over onder meer de 

gioer, de Joodse status en de Joodse identiteit. Er komt namelijk 

nogal wat bij kijken als je Joods wilt worden. Joods worden is 

niet alleen de religie aannemen, het is ook lid worden van het 

Joodse volk. Joods worden is dus niet alleen leren over religieuze 

onderwerpen, het is ook inburgeren.

Het blijkt geen geëffend pad. De Joodse traditie zegt dat  

iemand, als test, drie keer afgewezen moet worden voordat hij 

of zij toegelaten wordt. Sommigen ervaren dat als onaangenaam. 

En dat het een lange weg kan zijn, komt ook naar voren in de 

portretten. Voor Chava Serach bat Avraham weSarah duurde 

het zelfs van haar 14e tot haar 43e jaar. Maar je gaat door als 

Joods worden niet als een vrije keuze maar als een innerlijke 

noodzaak voelt. Dat is het min of meer voor alle twintig.

Tekst: Janet van Dijk

Titel: Joods worden in Nederland. Auteur: Hannah Nathans. Uitgever: Amphora 

Books 2021. Omvang: 176 blz. ISBN 9789064461460. Prijs: € 22,50

Titel: Westerborkpad. In het spoor van de Jodenvervolging, LAW 15. Uitgever: 

Wandelnet 2017. Omvang: 176 blz. ISBN 978 94 92641 00 7. Prijs: € 19,45

Lezersactie  

Wil je het Westerborkpad (gaan) lopen 

en kans maken op een exemplaar van 

dit boekje met de routebeschrijving? 

Mail dan naar  

kerkenisrael@protestantsekerk.nl  

of schrijf naar Redactie Op Weg, 

Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Uiterste datum: 1 april.  

Alleen de winnaars ontvangen bericht.

op weg - ontmoeting met het jodendom
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Lezersactie  

Wil je kans maken op een 

exemplaar van dit boek?

Mail dan naar kerkenisrael@

protestantsekerk.nl of schrijf 

naar Redactie Op Weg,  

Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.

Uiterste datum: 1 april. Alleen de 

winnaars ontvangen bericht
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De heilzame chaos van de Talmoed

“De Talmoed is de encyclopedie van het jodendom, met dit 

verschil dat die volledig chaotisch is”, zegt rabbijn Nathan Lopes 

Cardozo in de EO-documentaire over Talmoedvertaler Jacob 

de Leeuwe1. Je kunt de Talmoed met niets vergelijken, vervolgt 

hij in zijn voorwoord bij deze uitgave. Alles, maar dan ook alles 

wordt besproken, in felle twistgesprekken tussen rabbijnen. “Het 

is een grote oceaan waar elk probleem vanuit elke invalshoek 

wordt belicht ... De meningsverschillen zijn niet van de lucht, 

het springt van de hak op de tak en is daardoor springlevend en 

een genot voor elke fijnproever.” Die fijnproever moet dan wel 

aan de hand meegenomen worden. Want je verdrinkt erin, het is 

zo samengebald dat je veel uitleg nodig hebt. En kennis van de 

ontstaansgeschiedenis van de bronnen van de Joodse traditie.  

Je hebt een gids nodig, en Jacob de Leeuwe is er een. 

De nu 71-jarige en gepensioneerde IC-arts is als autodidact 

zijn hele leven bezig met de Talmoed. Geïnspireerd door zijn 

zoon Chaim die het syndroom van Down heeft (hij ervaart zijn 

zoon als puur en dicht bij God), ziet hij het vertaalwerk als zijn 

levensmissie. Een groot belang hecht hij aan zijn afstamming. Zijn 

verre voorvader is de grote Talmoedgeleerde rabbi Löwe, rabbi 

Jehoeda ben Betsalel uit Praag (overleden in 1609). Eerder vertaalde 

hij de Talmoedtraktaten ‘Zegenspreuken’ (Berachot) en ‘Vasten’ 

(Taäniet). En nu dus twee hoofdstukken Sanhedrien, die gaan over 

rechtspraak in de rechtbank, de liturgie en het dagelijks leven. 

De Leeuwe geeft inzicht in de discussies van rabbijnen hierover 

die “voortdurend in de clinch liggen over de oplossingen voor de 

problemen van het leven”. Boeiend vind ik zijn uitspraak dat de 

wetsuitleg van de rabbijnen niet iets statisch kan zijn. Vaak durven  

rabbijnen geen nieuwe wegen in te slaan, wat wel zou kunnen op 

grond van de dynamiek van de Talmoed, zegt De Leeuwe.

Onmogelijk om iets weer te geven van de discussies. Wat mij al 

bladerend opviel, was een discussie over het gebruik van knoflook. 

Je valt middenin een verhaal over Rebbi (rabbi Jehoeda Hanassi, 

ca. 200), die zegt dat je uit het leerhuis moet gaan als je knoflook 

hebt gegeten. Waarop rabbi Chija, die geen knoflook heeft gegeten, 

naar buiten gaat, gevolgd door alle leerlingen. Er ontspint zich een 

discussie wat daar nu gebeurt, en Jacob de Leeuwe geeft daar 

uitleg bij. Het punt waar het hier om gaat is dat je iemand niet in 

verlegenheid wilt brengen of beschaamd wilt laten staan. 

Waarom zou je kennis willen maken met de Talmoed?  

Omdat je dan begrijpt hoe weinig je begrijpt van de Joodse traditie. 

Omdat die je op een andere manier leert denken: met meerdere 

perspectieven. Omdat de Talmoed alle aspecten van het leven 

bekijkt en bediscussieert. Dat past wel bij de Nederlandse 

poldermentaliteit, om eindeloos te praten. Het verschil is dat 

rabbijnen het nooit eens worden. En dat kan leerzaam en heilzaam 

zijn in onze huidige samenleving. We agree to disagree.

Tekst: Eeuwout Klootwijk

Titel: Babylonische Talmoed. Traktaat Sanhedrien 1 en 2. Vertaald en  

toegelicht: Jacob Nathan de Leeuwe. Uitgever: Skandalon, Middelburg 2021. 

Omvang: 384 blz. op XXL-formaat. ISBN 978 94 93220 21 8. Prijs: € 69,99

1  De documentaireserie 'De sleutel van het leven' is uitgezonden in 2017-2018  

en is terug te zien via NPO Start.



Rogier Schravendeel is coördinator Herdenking Joods Amsterdam-Oost.  

Mens
Een mens die vernietigd is. Van wie de naam vergeten 

is. Die nooit meer herdacht is. Is dat nog een mens?

In Amsterdam-Oost zijn mensen 

vernietigd. Hun namen zijn gewist. Ook 

de namen van hun broers en zusters, allen 

vermoord, worden niet meer herdacht. 

Hun kinderen zijn vermoord, net als hun 

ouders. En we zijn ze vergeten. Hun naam 

is prijsgegeven aan de vergetelheid. Hun 

nageslacht zal niet meer bloeien. Hebben 

ze ooit bestaan? Wij weten daar niet van.

De werkgroep Herdenking Joods 

Amsterdam-Oost houdt zich met deze 

materie bezig. Het feit dat na de oorlog de 

vermoorde Joodse inwoners van wijken als 

de Indische Buurt of straten als de Blasius-

straat het liefst zo snel mogelijk vergeten 

werden, is een gruwel in een gruwel. De 

Kleine Shoah wordt dat wel genoemd. 

Dit vergeten uit zich ook in de openbare 

ruimte van Amsterdam-Oost. Er is van het 

voormalig Joodse karakter van vele buurten en straten  

niets meer te zien. In geschiedenisboekjes staat te lezen 

dat er Joden in Oost waren, ooit, die in de oorlog werden 

weggevoerd. Wie het waren en hoe ze leefden, daar 

hoor je nooit meer van.

Gelukkig zijn er tegenwoordig 

steeds meer mogelijkheden een 

vergeten geschiedenis terug 

te halen. Via allerlei digitale 

bronnen halen we de gegevens 

op. We herdenken, naam voor 

naam, huis voor huis, straat 

voor straat. Via Stolpersteine, 

herdenkingsboeken en bordjes op de gevel. Het kan 

niet zo zijn dat de grote vernietiging het laatste woord 

heeft in dezen. “Nochtans", spreekt God, “Ik zal je niet 

vergeten. Ik zal je nooit vergeten. Je naam is kostbaar in 

mijn ogen.”

Column18 •  Tekst: Rogier Schravendeel
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Ruben Vis, de secretaris van 

het Nederlands Israëlitisch 

Kerkgenootschap (NIK), doet 

een gebed voor de familie van 

chazan Samuel Verdoner, bij de 

plaatsing van vier Stolpersteine 

in Amsterdam-Oost op  

1 september vorig jaar.



Tekst: Bert Oude Engberink  

Beeld: © Ampersandmiami | Dreamstime.com

Hoe beleeft een jood de Joodse feesten? Verhalen van binnenuit. 

Pesach

Bert Oude Engberink (Hengelo, 1960) is in het dagelijks leven onderwijzer in Enschede. Hij is voorzitter en voorganger 

van de Liberaal Joodse Gemeente Twente (synagoge Haaksbergen) en voorganger in de synagoge van Weesp. 
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De maaltijd met deze symbolische 

gerechten, maar ook met echt feesteten, 

gaat gelijk op met het lezen en zingen uit 

de hagada (vertelling), de liturgie voor de 

seider. Redelijk aan het begin mag de jongste 

uit het gezelschap het Ma nisjatana (‘Wat 

onderscheidt [deze avond van alle andere 

avonden?]’) zingen. Daarbij overstemt het 

gezelschap steeds het kleintje, dat weken-

lang heeft geoefend, met het refrein. Want 

velen hebben hieraan mooie herinneringen, 

toen wij op ons paasbest en met gepoetste 

schoentjes op die stoel stonden, of dromen 

over die gemiste kans, want de knuffels en 

cadeautjes na afloop zijn niet mis. Net zoals 

het onderhandelen over de teruggave van 

het missende stuk matze, de afikoman, tus-

sen de seiderleider en de kinderen steevast 

leidt tot het uitwisselen van cadeautjes. 

Want zonder afikoman kan de seider niet 

worden beëindigd. 

De lange zit van de seider wordt goed-

gemaakt door de gezelligheid, het zingen, 

het lekkere eten en zeker door de liturgische 

vier glazen wijn, die de avond begeleiden. 

Lechajim! 

Pesach, het Overschrijdingsfeest, aldus 

rabbijn De Vries (Neede 1870 – Bergen-Belsen 

1944) in zijn standaardwerk Joodsche Riten 

en Symbolen, is het ontstaansmoment van 

ons als Joods volk. Sinds de Uittocht uit 

Egypte, traditioneel zo’n 3.400 jaar geleden, 

wordt dit spektakel van de Tien Plagen en 

de uittocht onder leiding van Mozes, Mirjam 

en Aäron en de doortocht door de Rietzee 

met de seideravond1 jaarlijks herdacht. We 

vieren die bevrijding uit slavernij vervolgens 

acht dagen lang met het Pesachfeest, met 

de nodige aanpassingen in ons voedsel-

patroon. Want niets dat chamets is, dat wil 

zeggen: gerezen, gegist of gezuurd, rijst 

noch peulvruchten2 mag gebruikt worden. 

Sterker: we mogen het niet eens bezitten of 

zelfs maar zien. De complete woning wordt 

dan ook wekenlang gepoetst en chamets-

vrij gemaakt. De laatste avond voor Pesach 

worden de laatste kruimels bijeengezocht 

en verbrand. Dit wegens de ongezuurde 

matses, die we inderhaast meenamen bij 

onze nachtelijke vlucht uit Egypte na de tiende 

plaag – het sterven der eerstgeborenen.

De eerste avond, de seideravond, is een 

groots familiegebeuren die ook in veel 

Joodse Gemeenten wordt gehouden. De 

seiderschotel, met lamsbotje, gebraden ei, 

lentegroen (radijs, peterselie), bitterkruid 

(mierikswortel), charoset (een mierzoet  

appelprutje dat de klei symboliseert waar-

mee we in Egypte stenen moesten bakken) 

en romainesla of witlof, staat centraal op 

tafel, samen met drie matzes, vier glazen 

wijn, een vijfde voor de profeet Eliahoe en 

zout water. 

1   Seider betekent: orde.

2   Sefardische, dus ook de Portugese, Joden 

gebruiken deze producten wel.

Pesach duurt dit jaar van vrijdagavond 

15 tot zaterdag 23 april.
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20 • Historische achtergronden van de staat Israël, deel III

In een serie van vier afleveringen verdiepen Bart Wallet en vertellend tekenaar 

Karel Kindermans zich in de historische achtergronden van de staat Israël. 

Het ontstaan van Israël

De wortels van het joodse nationalisme reiken immers al veel  
dieper en zoals we in de vorige afleveringen zagen, waren de  
structuren voor de joodse staat aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog grotendeels al gereed. Hoe kwam het tot ‘1948’?

Het einde van de Tweede Wereldoorlog zette de situatie in 
het Britse Mandaatgebied Palestina onder druk. Groot-Brittannië 
had het uiterste van zichzelf gevergd om de oorlog te winnen. 
Het land kwam er na de val van nazi-Duitsland achter dat de 
eigen koloniën inmiddels stuk voor stuk ook zelfstandig wilden 
worden. Daar viel Palestina onder, maar ook de grootste en 
belangrijkste kolonie: India. Om toch vooral die kolonie te 
behouden, waren alle Britse troepen dáár nodig. Palestina was 
bovendien een hoofdpijndossier geworden. De joodse gemeen-
schap had de eigen staatsstructuren allang opgebouwd en wilde 
de Britten kwijt, terwijl de Arabische gemeenschap hen evenmin 
langer wilde dulden.

delingsbesluit
De Britten besloten om de opdracht van de Volkenbond terug  

te geven aan de opvolger: de Verenigde Naties. Een commissie 
daarvan concludeerde dat het beleid dat de Britten hadden 
ingezet, bekrachtigd moest worden: twee staten voor twee 
nationale gemeenschappen. Dit leidde in 1947 tot het Delingsbesluit. 
De joodse gemeenschap ging hiermee akkoord. De Arabische 
gemeenschap verwierp het, uit principiële overwegingen, maar 
ook simpelweg omdat er nog maar nauwelijks staatsinstituties 
waren opgebouwd. Waar het Delingsbesluit voor de ene 
gemeenschap geen dag te laat kwam, kwam die voor de andere 
gemeenschap veel te vroeg.

guerilla-aanvallen
Op de dag nadat de Verenigde Naties voor het Delingsbesluit 

stemden, begon in Palestina een burgeroorlog. Zolang de Britten 
er nog waren, waren dat vooral guerrilla-aanvallen ’s nachts en 

in de vorm van wederzijdse aanslagen. De bedoeling was om zoveel 
mogelijk facts on the ground te creëren voor het moment dat de 
Britten zouden vertrekken.

Conventionele oorlog
Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen en veranderde 

het type oorlogsvoering: nu werd het een conventionele oorlog 
tussen Israël en de Arabische buurlanden. Omdat deze landen elk  
dachten de joodse staat met gemak te zullen verslaan, waren ze elk  
voor zich bezig om een zo groot mogelijk deel van het mandaats-
gebied voor zichzelf veilig te stellen. Niet één was van plan een 
Arabische Palestijnse staat mogelijk te maken. Juist door het gebrek 
aan onderlinge communicatie, kon Israël de verschillende fronten 
tegen elkaar uitspelen.

Het resultaat van deze eerste Arabisch-Israëlische oorlog 
was dat Israël flink meer grondgebied had veroverd dan in het 
Delingsbesluit aan de joodse staat was toegewezen. De Westbank 
en Oost-Jeruzalem waren door Jordanië veroverd en werden aan 
zijn grondgebied toegevoegd. Egypte veroverde Gaza – en zat daar 
vervolgens enkele decennia mee in z’n maag. 

Vluchtelingenprobleem
Een van de belangrijke gevolgen van deze oorlog was het ontstaan 

van het Palestijnse vluchtelingenprobleem. Zo’n 700.000 Palestijnen 
vluchtten als gevolg van de oorlogshandelingen en kwamen verspreid 
over Gaza, de Westbank en de Arabische buurlanden terecht. Hun 
lot varieerde van land tot land, maar in veel gevallen bleven zij de 
droom koesteren van een terugkeer naar hun dorpen en steden die 
nu in de staat Israël terecht waren gekomen.

Immense opgave
Israël stond ondertussen voor een immense opgave. Grote 

aantallen overlevenden van de concentratiekampen uit Europa 
en een groeiende stroom joden uit Arabische landen moesten 
in het land opgevangen worden. Uit die bonte veelkleurigheid 

Waarom is de staat Israël opgericht? Vaak wordt beweerd dat de eigen joodse 

staat een manier was voor de internationale gemeenschap om de eigen schuld 

aan de Holocaust af te kopen. Maar klopt dat eigenlijk wel?
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Bart Wallet is historicus en antisemitisme-expert. Hij is als hoogleraar Joodse studies verbonden aan de 

Universiteit van Amsterdam. Karel Kindermans is vertellend tekenaar. Hij verzorgde eerder voor Museum Sjoel 

Elburg ontwerp en tekeningen voor de expositie ‘Christendom en antisemitisme’.

van joden werd een nieuwe nationale 
gemeenschap gebouwd, de Israëli’s. 
Als culturele identificatiefiguren trad 
daarbij de eerste generatie ‘nieuwe 
joden’ geboren in het eigen land 
op, de sabra’s. Hun Hebreeuwse 
cultuur, socialistisch idealisme 
en zionistisch engagement 
zouden tot aan de jaren 
1980 de Israëlische cultuur 
diepgaand stempelen.

In de 4e en laatste aflevering  
Geopolitiek en het Arabisch-Israëlisch conflict



Onze bede wordt traditioneel vertaald met: 
“Leid ons niet in verzoeking” (protestants) of: 
“Leid ons niet in bekoring” (rooms-katholiek). 
In nieuwere vertalingen zoals de NBV vinden 
we: “Breng ons niet in beproeving”. 

We komen de bede ook tegen in de 
rabbijnse literatuur, als onderdeel van een 
langere reeks:

 Breng mij niet in de handen van vergissing  
en niet in de handen van misdaad en niet 
in de handen van verzoeking/beproeving 
en niet in de handen van schande.  
[Babylonische Talmoed, Berachot 60b]

Door het gebruik van de uitdrukking 
“Breng mij niet in de handen van …”, krijgt 
de bede de kleur van: help mij om niet in 
de greep van de verzoeking/beproeving te 
raken; help mij om de verzoeking te weer-
staan, de beproeving te doorstaan.

proef
Het Griekse woord voor verzoeking/

beproeving is peirasmos, in het Hebreeuws 
nisajon, van het werkwoord nisa (noen-samech- 
he). In Tenach vindt nisa vrijwel altijd plaats 
tussen God en mens. Slechts een enkele 
keer speelt het tussen mensen, zoals in  
1 Koningen 10:1:

 De koningin van Sjeba […] kwam om 
hem [Salomo] te beproeven met raadsels.

Verder is het eigenlijk altijd God die de 
mens beproeft of de mens die God beproeft. 
God beproeft de mens: 

 Gedenk de hele weg die de Eeuwige, je 
God, je deze veertig jaar in de woestijn 
heeft doen gaan […] om je te beproeven, 
om te weten wat er in je hart is, of je 
Zijn geboden zult houden of niet  
(Deuteronomium 8:2; zie ook 13:4(3))

En de mens beproeft God:

 [De kinderen van Israël] beproefden de 
Eeuwige, zeggende: Is de Eeuwige in ons 
midden of niet? (Exodus 17:7)

Uit deze voorbeelden blijkt dat nisa 
zoveel betekent als: “op de proef stellen”, 
om te zien of iemand zich aan de afspraken 
houdt, doet wat hij belooft, betrouwbaar is.

riskant
In Psalm 26 klinkt het woord nisa samen 

met enkele andere woorden met een soort-
gelijke betekenis: 

 Oordeel mij, Eeuwige, want ik wandel 
in mijn gaafheid, Ik ben zeker van de 
Eeuwige, ik wankel niet. Onderzoek 
mij, Eeuwige, en beproef mij, toets mijn 
nieren en mijn hart. (Psalm 26:1-2)

De psalmist is zo zeker van zichzelf dat 
hij God als het ware uitdaagt om hem te 
beproeven. In de Talmoed worden vraag-
tekens gezet bij een dergelijke houding:

 Rav Jehoeda zei dat Rav zei: De mens 
moet zichzelf nooit in de handen van 
een beproeving brengen. Want zie, David, 
de koning van Israël, bracht zichzelf in de 
handen van een beproeving en struikelde.  
[…] David zei tegen Hem: Heer der 
wereld, “onderzoek mij en beproef mij” 
(Psalm 26:2). [… En meteen volgt de 
geschiedenis met Bat seba, 2 Samuël 11].
 [Babylonische Talmoed, Sanhedrin 107a]

David leerde door schade en schande 
dat het buitengewoon riskant is om te vragen 
om een beproeving. Het is al moeilijk genoeg 
om overeind te blijven in een ongevraagde 
beproeving.

In deze rubriek bespreken medewerkers van 

stichting LEV het Onze Vader (Matteüs 6:9-13) 

als joods gebed. Ze lichten de tekst toe aan de 

hand van de rabbijnse literatuur.

Beproeving
Onze Vader in de hemel

Uw Naam worde geheiligd 
kome Uw koningschap 

geschiede Uw wil 
als in hemel ook op aarde; 

ons brood het toekomende 
geef ons het heden

en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven

ieder die ons schuldig is
en leid ons niet in beproeving,
maar ontruk ons aan het boze.

(Matteüs 6:9-13) 

V r a a g :
a.  Heeft deze column je begrip 

van deze bede in het Onze  

Vader veranderd?  

Zo ja, in welk opzicht?

b.  Kun je wat in deze column 

is gezegd over het woord 

‘beproeving’ in verband 

brengen met een persoonlijke 

ervaring?

Voor eerdere columns: stichtinglev.nl
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Field trip naar romeinse overheersing
Als leden van onze sjoel maakten we in november, tussen twee corona-

golven door, een tweedaagse field trip naar Galilea en de Golan op zoek naar 
mozaïekvloeren en bij elkaar geraapte puinhopen van synagogen uit de eerste 
tot de vijfde eeuw. Archeoloog professor Israël (‘Lee’) Levine, lid van onze 
sjoel, zijn zoon en kleinzoon waren onze deskundige gidsen. 

Met mondkapjes gewapend reisden we in onze toeristenbus door het 
Romeinse rijk na de verwoesting van de Tweede Tempel en daarmee ook 
de Joodse onafhankelijkheid (70 gewone jaartelling). Jochanan ben Zakai1 
was Jeruzalem ontvlucht en vestigde een leerschool en sanhedrin in Javne, 
maar na de tweede opstand (132-135) verhuisde het zwaartepunt van Joodse 
overleving zich naar het noorden. Daar was de zetel van Juda Hanassi, die 

met andere wijze mannen de mondelinge 
leer (misjna) op schrift stelde en daar 
bouwden Joden veel batei knesset, huizen 
van samenkomst en gebed, zoals die ook 
al voor de verwoesting van de tempel 
waren ontstaan. Zo zou het Jodendom 
overleven.

Er is sinds de negentiende eeuw veel 
van terug gevonden aan beide kanten van 
het Meer van Galilea en het wordt be-
schermd door de Israel Nature and Parks 
Authority. Vooral aan de mozaïekvloeren 
in Zipori en Hamat Tiberias zagen we 
hoe groot de hellenistische invloed is ge-

weest. De Joodse elite sprak Grieks en we zagen de zodiak (dierenriem) met 
afbeelding van de zonnegod (foto), vergezeld door Griekse en Hebreeuwse 
teksten en meer authentiek Joodse afbeeldingen uit Tanach, zoals de Akedat 
Jitschak (‘binding van Izaäk’). Vroege christenen waren er toen ook al.  
Magdala en Kfar Nachum (Capernaum) vallen onder christelijke instellingen. 

De richting van veel synagogen uit deze periode in Galilea en op de Golan-
hoogte is naar Jeruzalem gekeerd. Hun toegangspoort is naast de stenen Aron 
hakodesj (bergplaats van Tora-rollen) in de zuidelijke muur. Bidden en Tora 
lezen deed men voor de Aron hakodesj, tegelijkertijd door de poort kijkend in 
de richting van Jeruzalem. Als een statement, dat wij Jeruzalem nooit zouden 
vergeten. Daaraan hebben we ons gehouden.

1   Een belangrijke joodse wijze (30 - 90 g.j.)

Chaya Brasz is historicus en publicist. Ze woont 36 jaar in Israël. In Jeruzalem werkte ze 

zestien jaar aan de Hebreeuwse Universiteit bij het Center for Research on Dutch Jewry,  

waarvan ze negen jaar directeur was. Chaya is bestuurlijk actief in haar politiek en 

maatschappelijk complexe omgeving, onder meer als lid van de lokale masorti-sjoel.

Het verpakkingsfolie 
kan weggegooid 
worden in de biobak. 

Uitgave van de dienstenorganisatie van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Op Weg - 

ontmoeting met het jodendom wil belangstelling 

wekken voor de joodse wortels van het christelijk 

geloof en deze verkennen, invulling geven aan hun 

betekenis voor geloven en kerk-zijn in deze tijd,  

en inspireren tot de joods-christelijke dialoog.  

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar;  

een nieuwe jaargang begint in september. 
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Zorg voor de aarde
De Classicale Kerk en Israël Werkgroep 

Overijssel-Flevoland houdt op 28 maart 

een dagconferentie over 'Zorg voor de 

aarde, herstel van de wereld’. Centraal 

staan bijdragen aan het ecologisch debat 

vanuit de joods en de christelijke traditie. 

Lezing van het gelijknamige boek wordt 

aanbevolen. Medewerkenden zijn:  

Bas van den Berg, Frans Verkleij, 

ds. Bart Trouwborst, rabbijn Clary Rooda 

en Dick Kleinhesselink. 

Plaats: Kerk en Leerkamer van de  

Protestantse Gemeente Hellendoorn, 

Dorpsstraat 39, Hellendoorn

Kosten: € 30 p.p. (met lunch)

Aanmelden vóór 20 maart via e-mail: 

jldehoop11@kpnmail.nl  

Meer informatie: kerkenisraelnoord.nl 

of Reinier Gosker, tel. (0522) 85 57 82, 

e-mail: reiniergosker@gmail.com
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In het aprilnummer: 

•  Slot van de serie 
'Historische 
achtergronden van 
de staat Israël'

•  Leon Eigenhuis over 
wat hij als predikant 
doet met de lezingen 
uit de synagoge

Interview met Liesbeth 
Levy, directeur 
Kenniscentrum 
Cultuureducatie 
rotterdam (KCr)

Trio Wilde Eend speelt van 
half april tot en met half mei 
de nieuwe muzikale vertel-
voorstelling ‘De poppenspeler 
van Warschau. 

Het verhaal is gebaseerd op 
de gelijknamige roman van Eva 
Weaver. De voorstelling duurt 
70 minuten. U kunt als kerk 
deze voorstelling boeken via 
zingenindekerk.nl/dewildeeend

Meer informatie:  
info@zingenindekerk.nl  
of (030) 880 15 10

‘de poppenspeler van warschau’

De Joods-orthodoxe gemeente Zeeland zoekt donateurs voor 
de aangeschafte handgeschreven Thorarol, die € 50.000 kostte. 
Uit eigen middelen is € 15.000 betaald; voor de resterende 
€ 35.000 hoopt de gemeente op donaties. Wie € 25 of meer 
doneert, krijgt een kunstwerk, ontworpen door gemeentelid 
Sijbrand Smit. Maak daarvoor je donatie van € 25 of meer over 
op NL46 ABNA 0510 3331 25 ten name van de Joodse gemeente 
Zeeland, onder vermelding van ‘certificaat’ en je naam en adres. 
Meer informatie: joodszeeland.nl

geef voor de nieuwe Thorarol 

De permanente tentoonstelling in de Groningse 
synagoge aan de Folkingestraat is uitgebreid met 
objecten en informatie over het Joodse leven in  
het grensgebied van Groningen en Ostfriesland.  
Er waren namelijk kleine Joodse gemeenschappen 
in Bourtange, Groningen en Winschoten en in  
Rheiderland. Aan de expositie ging drie jaar onderzoek 
vooraf, onder andere gefinancierd door de EU. 
Meer informatie: synagogegroningen.nl

Joods leven in het grensgebied

Heb je een hart voor Israël, ben je geïnteresseerd 
in het werken met jonge mensen en ben je  
enthousiast over vrede en dialoog? Ben je 
ervaren op onderwijsgebied? Met die vragen 
werft het bestuur van Nes Ammim onder 
andere een nieuwe studieleider en dialoog-
coördinator voor het dialoogdorp in Noord- 
Israël. Katja en Tobias Kriener die deze functies 
vijf jaar hebben vervuld, vertrekken namelijk. 
Meer informatie op nesammim.nl/vacatures

Nes Ammim 
zoekt nieuwe leiders

Kwartet van de fabrieken van Calmer Polak in Groningen, waar ranja 

werd geproduceerd. Beeld: Synagoge Groningen

Het onlangs uitgebouwde Dialoogcentrum.  

Beeld: PR Nes Ammim Nederland

Beeld: Rogier Bos

Op weg - ontmoeting met het jodendom


